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Úvod
Laser po svém objevu před 60 lety zasáhl do nesčetného množství oborů lidské

činosti. Rozvoj pulzních laserů díky synchronizaci módů v laserovém rezonátoru
vedl na ultrakrátké pulzy a zásadní měrou přispěl k rozvoji lidského poznání
směrem k dějům odehrávajících se na femtosekundových časových škálách. Dalším
krokem při výzkumu ultrakrátkých jevů je kontrola nejen amplitudy, ale také fáze
pulzů, která umožňuje experimenty s attosekundovým časovým rozlišením [1].

V první kapitole představíme popis interakce světla a látky pomocí nelineární
susceptibility, který popisuje mnoho nelineárních optických jevů. Tato aproxi-
mace vychází z poruchové teorie a je platná jen do určité velikosti elektrického
pole. Ve vyšších polích tato aproximace selhává, pak hovoříme o režimu silného
pole. Interakce světla a látky v režimu silného pole závisí na elektrickém poli,
nejen na jeho amplitudě, ale také na jeho fázi. V režimu silného pole převládá
ionizace tunelováním. Jaký typ ionizace převládá je možné odhadnout pomocí

Keldyshova parametru γ =
√︄

IP

2UP

, kde IP je ionizační potenciál. UP = g2E2
0

4mω2 je
ponderomotorická energie odpovídající průměrné kinetické energii částice o hmot-
nosti m v elektromagnetickém poli o frekvenci ω a amplitudě elektrického pole
E0. Pro γ ≫ 1 nastává multifotonová ionizace a pro γ ≪ 1 ionizace tunelováním.
Ponderomotorická energie klesá v závislosti na druhé mocnině frekvence elektro-
magnetického pole. Pro pulzy ve střední infračervené oblasti je ponderomotorická
energie výrazně větší než pro pulzy ve viditelné nebo blízké infračervené oblasti.
Proto je Keldyshův parametr výrazně menší než 1 i v případě intenzity, která
nevede k poškození vzorku.

Tato práce se věnuje zdroji ultrakrátkých pulzů se stabilní fází pole vůči obálce
(CEP - carrier-envelope phase) na bázi nekolineárního parametrického zesilo-
vače kombinovaného s generací rozdílové frekvence. Výsledné fázově-stabilní pulzy
ve střední infračervené oblasti umožní při interakci světla s látkou dosáhnout re-
žimu silného pole. Přesná kontrola CEP bude použita ke studiu koherentních
jevů spojených s excitací v režimu silného pole (generace vysokých harmonických
frekvencí, dynamický Franz-Keldyshův jev, měření fázově-závislého elektrického
proudu). Tyto jevy mohou přispět k rozvoji petahertzové optoelektroniky.

Generace vysokých harmonických frekvencí (HHG, z angl. high-harmonic ge-
neration) byla poprvé objevena v atomech vzácných plynů a umožnila generaci
pulzů elektromagnetického záření s délkou stovek attosekund v rentgenové oblasti.
Po osvitu nelineárního prostředí ultrakrátkým laserovým pulzem s vysokou špič-
kovou intenzitou dochází k tunelování elektronů, které jsou urychleny na vysoké
kinetické energie polem laserového pulzu a po otočení polarity pole poslány zpět
k iontu. Zde dochází k vyzáření světla na frekvencích odpovídajícím lichým násob-
kům frekvence budícího pulzu. HHG proces vedl k rozvoji experimentů studujících
dynamiku elektronů v atomech, molekulách a pevných látkách s attosekundovým
časovým rozlišením. Před deseti lety došlo k objevu HHG v pevných látkách [2]
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a od té doby se tento obor velice dynamicky vyvíjí. Kromě měření na klasických
homogenních optických vzorcích lze připravit nanostruktury [3, 4], které umožňují
kontrolovat a zesilovat generaci vysokých harmonických frekvencí. Zde je využit
efekt lokálního zesílení pole díky geometrickým tvarům nanostruktur, které jsou
menší než vlnová délka použitého světla. Kompaktní zdroj koherentního lasero-
vého záření ve vzdálené UV a měkké rentgenové oblasti spektra by měl široké
využití ve výzkumu i v průmyslu.

Franz-Keldyshův jev (FKE) nastává při aplikaci elektrického pole na polovo-
dič. Elektrické pole ohýbá energetické pásy polovodiče a urychluje elektron-děrový
pár. Jeho vlnová funkce se stane Airiho funkcí a zasahuje do zakázaného pásu.
Dochází k absorpci i pro fotony s energií nižší než zakázaný pás. Při použití ča-
sově závislého elektrického pole je odezva systému popsána dynamickým FKE [5].
Kromě absorpce pod zakázaným pásem dochází také k propustnosti nad zakáza-
ným pásem. Jev může přispět k vytvoření čistě optických ultrarychlých součástek.

Cílem této práce je generace a kompletní charakterizace ultrakrátkých lasero-
vých pulzů se stabilní fází vůči obálce ve střední infračervené spektrální oblasti.
Vzhledem k tomu, že délka nejkratších generovaných pulzů odpovídá méně než
dvěma kmitům elektromagnetického pole, je spektrum těchto pulzů extrémně
široké, což přináší mnoho experimentálních problémů. V rámci práce jsme vy-
vinuli experimentální uspořádání a ovládací program pro měření a rekonstrukci
pole pulzu pomocí metody frequency-resolved optical gating založené na generaci
třetí harmonické frekvence (THG FROG). Pulzy jsme stlačili pomocí nelineárního
roztažení spektra díky automodulaci fáze v kombinaci s negativní GDD v neli-
neárním prostředí. Dále jsme vyvinuli novou metodu charakterizace fáze pulzu
vůči obálce, která využívá interferenci mezi částí rozšířeného spektra základního
pulzu a jeho třetí harmonickou frekvencí. Tato f-3f interferometrie nám umožnila
charakterizovat stabilitu CEP a dále její aktivní kontrolu.

Práce je členěna následujícím způsobem.

V první kapitole uvedeme popis ultrakrátkých optických pulzů a jejich ší-
ření látkou, při kterém dochází ke změnám obálky pulzu v důsledku disperze
indexu lomu v materiálu. Dále uvádíme vybrané metody kompenzace disperze a
nelineárně-optické jevy ovlivňující pulz při jeho šíření látkou.

Ve druhé kapitole se potom věnujeme popisu různých metod charakterizace
ultrakrátkých laserových pulzů. Detailně se zaměřujeme na metodu THG FROG,
kterou jsme použili v experimentech. Teoreticky zde popisujeme rekonstrukci pole
pulzu z naměřených dat a vývoj softwaru, který toto umožňuje.

Třetí kapitola je zaměřena na popis měření vlastností pulzů pomocí metody
THG FROG v interferometrickém uspořádání.

Ve čtvrté kapitole potom podrobně popisujeme experimentální uspořádání
pro generaci pulzů ve střední infračervené oblasti.
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Autor diplomové práce se podílel na stavbě a optimalizaci uspořádání pro ge-
neraci pulzů a zejména se věnoval jeho charakterizaci. Samostatně vyvinul měření
a zpracování interferenční metodou THG FROG, včetně programu na ovládání
měření.
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1. Ultrakrátké optické pulzy

1.1 Matematický popis optických pulzů
Časový průběh elektromagnetického pulzu plně popisuje reálné elektrické pole

e(t) = 2Re
{︂
|E(t)|e−iω0teiϕ0eiϕ(t)

}︂
, (1.1)

které odpovídá dvojnásobku reálné části komplexního analytického signálu

E(t) = |E(t)|e−iω0teiϕ0eiϕ(t), (1.2)

kde |E(t)| je amplituda, ω0 je nosná frekvence, ϕ0 je konstantní fáze a ϕ(t) je fáze
závislá na čase. Používáme skalární funkce, protože uvažujeme lineárně polari-
zované pole. Z vlnové rovnice (1.10) plyne souvislost prostorové a časové složky
elektrického pole. Předpokládáme, že složky je možné oddělit a popisujeme pouze
časovou závislost. Okamžitá frekvence pulzu závisí na první derivaci fáze podle
vztahu

ω(t) = ω0 + d

dt
ϕ(t). (1.3)

Optická intenzita je úměrná druhé mocnině komplexního analytického signálu

I(t) = 2cϵ0n|E(t)|2, (1.4)

kde c je rychlost světla, ϵ0 je permitivita vakua a n je index lomu prostředí. Pole
ve frekvenční a časové reprezentaci jsou svázána Fourierovou transformací

E(t) = 1
2π

∫︂ ∞

−∞
E(ω)eiωtdω, (1.5)

E(ω) =
∫︂ ∞

−∞
E(t)e−iωtdt. (1.6)

Elektrické pole ve frekvenční oblasti popisuje spektrální amplituda |E(ω)| a spek-
trální fáze pulzu Φ(ω)

E(ω) = |E(ω)|eiΦ(ω). (1.7)
Amplituda spolu s fází E(t) nebo E(ω) kompletně charakterizuje optický pulz.

Ultrakrátké optické pulzy generované synchronizací modů v laserovém rezo-
nátoru lze obvykle popsat gaussovskou funkcí

|E(t)| = Ate
−2log(2)

t2

∆t2 , (1.8)

|E(ω)| = Aωe
−2log(2)

(ω − ω0)2

∆ω2 . (1.9)
∆t je délka pulzu a ∆ω spektrální šířka. Pro gaussovský pulz platí pro součin
délky v čase a spektrální šířky TBP (z angl. time-bandwidth product)
∆t∆ω ≥ 4log(2).
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1.2 Carrier-envelope phase
Absolutní fáze elektrického pole (1.1) ϕ0 se nazývá carrier-envelope phase

(CEP). Udává fázi nosné vlny v maximu obálkové funkce pulzu. CEP je podstatný
v experimentech, ve kterých hraje roli asymetrie tvaru vlny pulzu díky nelineární
interakci se vzorkem. Na obrázku 1.1 je CEP ilustrován pro případ gaussovského
pulzu dlouhého 12 fs na vlnové délce 1,8 µm pro ϕ0 = 0 a ϕ0 = π. Takový pulz
odpovídá dvěma optickým cyklům.

30 20 10 0 10 20 30
t [fs]

1.0

0.5

0.0

0.5

1.0
E 

[re
l.j

.]

a) 0 = 0

30 20 10 0 10 20 30
t [fs]

1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

E 
[re

l.j
.]

b) 0 = 2

Obrázek 1.1: Průběh elektrického pole pulzu s různou fází nosné vlny (modrá)
vůči obálce (červená). a) ϕ0 = 0, b) ϕ0 = π.

1.3 Šíření světla látkou
Pro jednoduchost předpokládejme nevodivé a nemagnetické prostředí bez vol-

ných nábojů. Elektrické pole v dielektriku působí na vázané náboje a indukuje
v molekulách elektrický dipólový moment. Veličina polarizace P má význam elek-
trického dipólového momentu jednotkového objemu látky. Z Maxwellových rovnic
plyne vlnová rovnice

∆E(r,t) − 1
c2

δ2

δt2 E(r,t) = µ0
δ2

δt2 P (r,t), (1.10)

kde c = 1/
√

ϵ0µ0 je rychlost světla ve vakuu, ϵ0 permitivita vakua a µ0 per-
meabilita vakua. Pro dostatečně malé intenzity světla je odezva materiálu, cha-
rakterizovaná polarizací, lineární funkcí elekrického pole. Elektrony se pohybují
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v harmonickém potenciálu. Když velikost elektrického pole dosáhne řádově hod-
noty mikroskopického pole v látce, potenciál přestane být harmonický a vznikají
nelineární síly vedoucí k nelineární odezvě materiálu. Polarizaci rozepišme na li-
neární část PL, která závisí lineárně na E a nelineární část PNL, která závisí
na vyšších mocninách E,

P (r,t) = PL(r,t) + PNL(r,t). (1.11)

Pro lineární polarizaci platí PL = ϵ0χE, kde χ je susceptibilita. Definujeme rela-
tivní permitivitu ϵr = 1 + χ. Dosazení vztahu (1.11) do (1.10) vede na

∆E(r,t) − ϵr

c2
δ2

δt2 E(r,t) = µ0
δ2

δt2 PNL(r,t). (1.12)

Aplikací Fourierovy transformaci získáme rovnici ve frekvenční reprezentaci

∆E(ω,r) + n2ω2

c2 E(ω,r) = −µ0ω
2PNL(ω,r), (1.13)

kde jsme zavedli index lomu n popisující rychlost světla v látce. V následující
kapitole o disperzi nebudeme uvažovat nelineární jevy. Kapitola popisuje, jak
ovlivní řešení rovnice (1.13) závislost indexu lomu na frekvenci. Nelineární optické
jevy popisuje kapitola 1.6.

1.4 Disperze
Disperze je jev, který nastává při průchodu světla prostředím s indexem lomu

závislým na frekvenci. Šíření světla popisuje Helmholtzova rovnice

(∆ + k(ω))E(ω,r) = 0, (1.14)

kde k(ω) = n(ω)ω2/c2 je vlnový vektor. Uvažujme šíření vlnění ve směru z, pak
má Helmholtzova rovnice řešení ve tvaru

E(ω,z) = E(ω,0)e−ik(ω)z = E(ω,0)e−iΦ(ω). (1.15)

Pro hlubší fyzikální vhled rozepišme spektrální fázi do Taylorovy řady

Φ(ω) = Φ0 + Φ1(ω − ω0) + 1
2Φ2(ω − ω0)2 + 1

6Φ3(ω − ω0)3 + ..., (1.16)

kde Φn =
(︄

dnΦ(ω)
dωn

)︄
ω0

.

Absolutní člen Φ0

Absolutní člen se shoduje s absolutním členem fáze v čase Φ0=ϕ0, protože
Fourierova transformace je lineární a převede funkci vynásobenou konstantou
na Fourierovu transformaci dané funkce vynásobenou stejnou konstantou. Člen
Φ0 tedy odpovídá carrier-envelope phase popsané v předchozí kapitole.
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Lineární člen Φ1

Lineární člen Φ1(ω − ω0) převede Fourierova transformace na posun v čase

E(t − τGD), kde τGD =
(︄

dΦ(ω)
dω

)︄
ω0

je grupové zpoždění.

Disperze druhého řádu Φ2

Člen Φ2 je disperze grupového zpoždění (GDD - group delay dispersion)
a představuje lineární změnu frekvence v čase. To vede k roztažení pulzu v čase,
které vypočítáme pro gaussovský pulz (1.9). Členy Φ0 a Φ1 neovlivní délku pulzu,
a proto ve výpočtu nejsou uvedeny. Uvažujme pulz, který prošel prostředím s
disperzí druhého řádu a má kvadratickou fázi. Fourierova transformace pulzu

E(ω) = Aωe
−2log(2)

(ω − ω0)2

∆ω2 e−iΦ2(ω−ω0)2 (1.17)

do časové reprezentace vede na

E(t) = Ate

2log(2)t2

∆t2 + i4log(2)Φ2 . (1.18)

Pro získání výsledné délky pulzu je třeba vypočítat intenzitu I ≈ EE∗ a porovnat
s intenzitou gaussovského pulzu

e
−4log(2)

t2

∆t2
out = e

4log(2)t2∆t2

∆t4 + 16log(2)2Φ2
2 . (1.19)

Výsledná délka pulzu je

∆tout =

⌜⃓⃓⎷∆t2 +
(︄

4log(2)Φ2

∆t

)︄2

. (1.20)

Prodloužení pulzu v čase je ilustrováno pro gaussovský pulz dlouhý 12 fs pro
GDD = −100fs2 na obrázku 1.2. GDD = −100fs2 odpovídá průchodu 1 mm
skla pulzem na vlnové délce 2 µm. Ve střední infračervené oblasti mají běžné
materiály záporné GDD a ve viditelné oblasti kladné GDD.

Disperze třetího řádu Φ3

Pro pulzy dlouhé jen několik cyklů optického pole může být významná i disperze
třetího řádu (TOD - third order dispersion), která je významnější pro pulzy ve
střední infračervené oblasti. 1 mm skla má pro vlnovou délku 2 µm TOD =
450fs3, což je o řád více než ve viditelné oblasti. Jaký vliv má TOD na pulz
dlouhý 12 fs na vlnové délce 2 µm je zobrazeno na obrázku 1.3. TOD = 900fs3

odpovídá průchodu dvěma milimetry skla.
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Obrázek 1.2: Ilustrace vlivu disperze druhého řádu na ultrakrátké pulzy. a) Spek-
trální intenzita, plochá fáze a fáze druhého řádu odpovídající GDD = −100fs2.
b) Intenzita ideálně stlačeného pulzu s plochou fází a intenzita pulzu po průchodu
prostředím s GDD = −100fs2.
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Obrázek 1.3: Ilustrace vlivu disperze třetího řádu na ultrakrátké pulzy. a) Spek-
trální intenzita, plochá fáze a fáze třetího řádu odpovídající TOD = 900fs3. b)
Intenzita ideálně stlačeného pulzu s plochou fází a intenzita pulzu po průchodu
prostředím s TOD = 900fs3.

1.5 Kompenzace disperze optickými hranoly
Většina materiálů má ve viditelné oblasti kladné GDD. Pro dosažení co nej-

kratších pulzů je potřeba to kompenzovat přidáním prvku se záporným GDD.
Zápornou hodnotu GDD lze dosáhnout několika způsoby. Jedna možnost je ší-
ření diperzním prostředím, které má na dané vlnové délce negativní GDD. To
ovšem ve viditelné oblasti pro neabsorbující pevnolátkové materiály není možné
dosáhnout. Z tohoto důvodu byly vyvinuty kompresory ultrakrátkých pulzů, které
využívají úhlové disperze optických prvků, jako jsou hranoly a mřížky, a umožňují
dosáhnout zápornou GDD. V této práci používáme optické hranoly.

Předpokládáme, že vrcholový úhel optického hranolu je Brewstrův úhel pro
střední vlnovou délku pulzu a že svazek vstupuje do hranolů pod Brewstrovým
úhlem. V takovém uspořádání dochází k nejmenším ztrátám. Pulz po průchodu
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Obrázek 1.4: Uspořádání hranolů pro kompresi optických pulzů. Vzdálenost mezi
hranoly je l.

soustavou hranolů změní GDD o [6]

Φ2 = λ3

2πc2

⎛⎝L
d2n

dλ2 − 4l

(︄
dn

dλ

)︄2
⎞⎠ , (1.21)

změna TOD je [7]

Φ3 = λ4

c(2πc2)2

(︂
12l(n′2(1 − λn′(2/3n3 − 2n)) + λn′n′′) − L(3n′′ + λn′′′)

)︂
,

(1.22)
kde l je vzdálenost mezi hranoly a n′,n′′,n′′′ značí příslušné derivace n podle λ.
L je vzdálenost, kterou urazí paprsek uvnitř hranolu. Vztahy platí ze předpo-
kladu l ≫ L. První člen 1.21 odpovídá průchodu skla délky L a přidává kladné
GDD. Druhý člen přidává záporné GDD a vzniká tím, že světlo různých vlno-
vých délek se v hranolu láme pod různými úhly a v důsledku toho urazí různé
vzdálenosti mezi hranoly. Hodnoty GDD a TOD získané průchodem hranolů ve
vzdálenosti l=1 m jsou na obrázku 1.5 v závislosti na L. Takový kompresor použí-
váme ke stlačení pulzů ve viditelné oblasti, které po generaci rozdílové frekvence
vedou na optimálně stlačený pulz ve střední infračervené oblasti. Vzdálenost L,
kterou urazí svazek ve skle můžeme měnit tím, že jeden z hranolů posuneme ve
směru kolmém na směr šíření svazku.

1.6 Nelineární optické jevy
Dopadá-li světlo velké intenzity do látky, odezva závisí na vyšších mocninách

elektrického pole, což popisuje polarizace ve tvaru mocninné řady

Pi = ϵ0

⎛⎝∑︂
j

χ
(1)
ij Ej +

∑︂
jk

χ
(2)
ijkEjEk +

∑︂
jkl

χ
(3)
ijklEjEkEl + ...

⎞⎠ . (1.23)

Indexy i, j, k označují kartézské souřadnice a susceptibilita χ(n) je materiálový
parametr, obecně se jedná o tenzor řádu n + 1. Tenzor popisuje obecné nehomo-
genní nelineární prostředí. V mnoha případech se z důvodů symetrie výrazně sníží
počet nezávislých komponent χ(n). V případě materiálu se středem symetrie jsou
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Obrázek 1.5: Kompenzace disperze optickými hranoly v závislosti na vzdálenosti
ve skle L, kterou svazek urazil. a) GDD vypočítané podle (1.21) pro vzdálenost
mezi hranoly l = 1 m a vlnové délky 650 nm a 700 nm b) TOD vypočítané podle
(1.22) pro vzdálenost mezi hranoly l = 1 m a vlnové délky 650 nm a 700 nm.

všechny komponenty tenzoru susceptibility druhého řádu nulové χ
(2)
ijk = 0. Což lze

snadno dokázat aplikací inverze souřadnic vedoucí na vztah P (2) = −P (2), který
splňuje jen P (2) = 0.

1.6.1 Nelineární optické jevy druhého řádu
Polarizace druhého řádu má tvar

P
(2)
i (ω3) = ϵ0

∑︂
jk

χ
(2)
ijk(ω3; ω1,ω2)Ej(ω1)Ek(ω2). (1.24)

Nelineární jevy druhého řádu mají vysokou účinnost a často se využívají
k frekvenční konverzi laserových svazků.

Generace součtové frekvence
Jev nastává při průchodu laserových svazků o frekvencích ω1 a ω2 prostředím

s nelineární susceptibilitou druhého řádu, kdy vzniká svazek na frekvenci ω3 =
ω1 + ω2. Pro pevnou geometrii je možné předchozí vzorec zjednodušit pomocí
efektivní nelinearity deff na [8]

P (2)(ω3) = ϵ0d
(2)
eff (ω3; ω1,ω2)Ej(ω1)Ek(ω2). (1.25)

Předpokládáme, že se vstupní svazky o intenzitách I1 a I2 při průchodu prostře-
dím nemění. Pak lze z vlnové rovnice (1.12) odvodit, že po průchodu nelineárního
prostředí délky L dochází ke generaci součtové frekvence o intenzitě [8]

I3 = 8deffω2
3I1I2L

2

n1n2n3ϵ0c
sinc2

(︄
∆kL

2

)︄
, (1.26)

kde ni je index lomu na frekvenci ωi. Klíčové pro účinnost nelineárních procesů
je rozfázování

∆k = k1 + k2 − k3 = n1ω1

c
+ n2ω2

c
− n3ω3

c
. (1.27)
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Nelineární proces má největší účinnost když platí ∆k = 0. Materiály ale mají
pro větší frekvenci větší index lomu, a proto není možné podmínku sfázováni
jednoduše splnit. Řešením je využít anizotropní optické krystaly, ve kterých do-
chází k dvojlomu. Svazek se v závislosti na polarizaci šíří krystalem jako řádný
s indexem lomu no nebo mimořádný s indexem lomu ne. Mimořádný index lomu
ne(θ) závisí na úhlu θ, který svírá směr šíření paprsku s optickou osou. Pro přesné
sfázování je třeba zvolit úhel θ tak, aby byla splněna podmínka ∆k = 0.

Generace rozdílové frekvence a optické parametrické zesilování
Při optickém parametrickém zesilování (OPA) vstupují do nelineárního krys-

talu dva svazky čerpací na frekvenci ωp a signál na frekvenci ωs. Dochází k ze-
slabení čerpacího svazku a zesílení signálu. Dále vzniká jalová vlna na frekvenci
ωi a platí ωp = ωs + ωi. Generace rozdílové frekvence je totožný proces s OPA.
Liší se tím, že cílem je generovat jalovou vlnu. Pro vysokou účinnost nelineárního
procesu je třeba splnit podmínku sfázování

∆k = kp − ks − ki = 0. (1.28)

Tuto podmínku je možné splnit nastavením úhlu Θ mezi optickou osou a svaz-
kem v opticky anizotropním krystalu. Když je cílem generovat co nejkratší pulzy,
používá se OPA v nekolineárním uspořádání (NOPA). Přidání dalšího stupně vol-
nosti, úhlu α mezi čerpacím svazkem a signálem, umožní zesílení signálu v širším
spektrálním rozsahu. Uvažujme sfázování typu I v negativním jednoosém krys-
talu. Odvození je uvedeno v [9] a obrázek 1.6b) zobrazuje výsledky pro nelineární
krystal BBO a čerpací svazek na vlnové délce λp = 515 nm.

Obrázek 1.6: a) Vlnové vektory splňující podmínky sfázování v NOPA. b) Úhly
sfázování Θ jako funkce frekvence signálu pro různé úhly mezi čerpacím svazkem
a signálem. Černá křivka znázorňuje signál a šedá jalovou vlnu. V čárkované části
se signál a jalová vlna překrývají. [9]
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1.6.2 Nelineární optické jevy třetího řádu
Pro realizaci nelineárních jevů třetího řádu je potřeba vyšší intenzita než v pří-

padě jevů druhého řádu. V centrosymetrických látkách k jevům druhého řádu
nedochází, takové látky mají nejnižší nelinearitu třetího řádu. Polarizace třetího
řádu má tvar

P
(3)
i (ω4) = ϵ0

∑︂
jkl

χ
(3)
ijkl(ω4; ω1,ω2,ω3)Ej(ω1)Ek(ω2)El(ω3). (1.29)

Obecně interagují tři různé vlny a generuje se čtvrtá. Dochází ke čtyřvlnovému
směšování, které zahrnuje mnoho jevů. V této práci je podstatný jen případ, kdy
interaguje jedna vlna. Uvedeme generaci třetí harmonické frekvence, kterou jsme
využili pro charakterizaci pulzů ve střední infračervené oblasti. Dále uvedeme
automodulaci fáze, která se využívá k rozšíření spektra ultrakrátkých optických
pulzů a generaci superkontinua.

Třetí harmonická frekvence
Pro jednoduchost uvažujme skalární susceptibilitu χ(3), což platí v homogen-

ním a izotropním materiálu. Když jsou všechny frekvence v (1.29) stejné, dosta-
neme

P (3)(3ω) = ϵ0χ
(3)(3ω = ω + ω + ω)E3(ω). (1.30)

Do materiálu vstupuje vlna o frekvenci ω a vystupuje třetí harmonická frekvence
3ω.

Automodulace fáze
Při šíření vlny o frekvenci ω v látce se mění její fáze prostřednictvím polarizace

třetího řádu na frekvenci ω

P (3)(ω) = ϵ03χ(3)(ω = ω − ω + ω)|E(ω)|2E(ω). (1.31)

Po dosazení do rovnice (1.13) dostaneme

∆E(ω) − ω2

c2 (n2
0 + 3χ(3)|E(ω)|2)E(ω) = 0. (1.32)

Z toho je zřejmé, že susceptibilita třetího řádu vede na index lomu závislý na
intenzitě

n = n0 + n2I. (1.33)

Definujeme nelineární index lomu n2 = 3χ(3)

4ϵ0n2
0c

. Při průchodu látkou délky L

s indexem lomu závislým na intenzitě získá optický pulz navíc fázi

ϕSP M = −n2I(t)ω0L

c
. (1.34)

Což způsobí změnu okamžité frekvence

ω(t) = ω0 + d

dt
ϕ(t) = ω0 − n2ω0L

c

d

dt
I(t). (1.35)
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Jak se změní spektrum ultrakrátkého pulzu po průchodu prostředím s ne-
lineárním indexem lomu je zobrazeno na obrázku 1.7. Pokud počítáme pouze
automodulaci fáze a zanedbáme disperzi, pak se průběh intenzity pulzu v čase
nemění. Maximum změny fáze (1.35) nastává, když je maximální intenzita. Na
obrázku je rozšíření spektra pro maximální velikosti fáze ϕmax

SP M = 0.5π, 1π, 1.5π.
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Obrázek 1.7: Ilustrace rozšíření spektra ultrakrátkého pulzu pomocí automodu-
lace fáze. a)Intenzita pulzu v čase a změny fáze způsobené automodulací fáze o
velikostech ϕmax

SP M = 0.5π, 1π, 1.5π. b), c), d) Spektra pulzu s plochou fází a s
fázemi s maximální velikostí ϕmax

SP M = 0.5π, 1π, 1.5π.
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2. Charakterizace ultrakrátkých
optických pulzů

Optický senzor s nejvyšším časovým rozlišením je streak kamera s maximálním
rozlišením v řádu stovek femtosekund. Generované femtosekundové pulzy jsou
řádově kratší. Proto není možné přímo změřit jejich časový průběh a je nutné
využít nelineární optické jevy. Základní metodou charakterizace ultrakrátkých
optických pulzů je autokorelace, která umožňuje odhadnout časovou délku pulzu.

Kompletní charakterizace optického pulzu vyžaduje určení průběhu intenzity
i fáze elektrického pole. V posledních desetiletích bylo vyvinuto několik metod pro
kompletní charakterizaci. Spektrálním rozlišením autokorelace získáme metodu
frequency resolved optical gating [10]. Pulz interaguje se svou opožděnou kopií
v nelineárním krystalu s nelinearitou druhého nebo třetího řádu. Měříme spektra
pro různá časová zpoždění, výsledkem je dvoudimenzionální spektrogram.

Metoda spectral phase interferometry for direct-electric field reconstruction
(SPIDER, [11]) je založena na spektrální interferometrii. Proto je zvlášť vhodná
pro určení spektrální fáze, popisující vliv disperze na měřený pulz. Měření SPI-
DER nevyžaduje pohyblivé komponenty, je rychlé a rekonstrukce pulzu probíhá
přímým algoritmem. SPIDER rekonstruuje pulzy v podstatě v reálném čase.

Mezi novější metody vhodné pro rekonstrukci velmi krátkých pulzů patří
dispersion scan (d-scan, [12]). Spektrální fáze pulzu je postupně měněna napří-
klad optickým kompresorem a jsou měřena spektra druhé nebo třetí harmonické.
Z výsledného dvoudimenzionálního spektrogramu probíhá rekonstrukce pulzu ite-
račním algoritmem. D-scan stejně jako FROG rekonstruuje 1D elektrické pole z
2D stopy. Informace obsažená navíc při dobré konvergenci rekonstrukčního algo-
ritmu zřejmě zaručuje správnost výsledku a vylučuje systematickou chybu.

Pro rekonstrukci ultrakrátkých pulzů na vlnové délce 2 µm jsme zvolili metodu
THG FROG pro její jednoduchost a proto, že třetí harmonické frekvence spektra
měřených pulzů spadá do viditelné oblasti, kde lze snadno spektrálně rozlišeně
detekovat. Další výhodou THG FROG je fakt, že v izotropním prostředí lze do-
sáhnout homogenní podmínky sfázování pro generaci třetí harmonické frekvence
v extrémně širokém spektrálním oboru, což je nutnou podmínkou pro správnou
rekonstrukci elektrického pole měřených pulzů.

Kapitolu uvedeme popisem základní metody autokorelace v nekolineárním
a kolineárním uspořádání. Na ní navazuje metoda FROG, zaměříme se zejména na
interferometrický FROG založený na generaci třetí harmonické. V závěru kapitoly
popíšeme algoritmus pro rekonstrukci pulzů.

2.1 Intenzitní autokorelace
Uspořádání pro měření intenzitní autokorelace je na obrázku 2.1. Měřený pulz

je rozdělen na dvě části a jedna část je opožděna o čas τ . Obě části jsou pak fokuso-
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vány do nelineárního krystalu. Předpokládáme, že nelineární odezva je okamžitá.
Fotodetektorem je naměřen signál pro různá časová zpoždění. V případě generace

Obrázek 2.1: Uspořádání pro měření intenzitní autokorelace [13].

druhé harmonické má tvar

ISHG
AC (τ) =

∫︂ ∞

−∞
I(t)I(t − τ)dt, (2.1)

v případě generace třetí harmonické frekvence

IT HG
AC (τ) =

∫︂ ∞

−∞
I(t)2I(t − τ)dt. (2.2)

Příklad intenzitní autokorelace je na obrázku 2.3 b). Měřený nelineární signál
vzniká jen pro dostatečně malá časová zpoždění, kdy se pulzy překrývají. Pro
větší časová zpoždění je signál nulový. Svazky vstupují do nelineárního krystalu
pod nenulovým úhlem, a proto může pro velmi krátké pulzy docházet ke zvět-
šení intervalu časových zpoždění, ve kterém dochází k překryvu pulzů v důsledku
nenulového úhlu v kombinaci s nenulovým příčným rozměrem laserových svazků.
Naměřená autokorelace pak odpovídá delšímu pulzu. Tento problém řeší interfe-
rometrická autokorelace.

2.2 Interferometrická autokorelace
Uspořádání pro měření interferometrické autokorelace je na obrázku 2.2. Jedná

se o Michelsonův interferometr. Dvě poloviny měřeného svazku vstupují do neli-
neárního krystalu kolineárně a měříme intenzitu v závislosti na časovém zpoždění

IIAC(τ) =
∫︂ ∞

−∞
|(E(t) + E(t − τ))p|2dt, (2.3)

kde p = 2 pro generaci druhé harmonické a p = 3 pro generaci třetí harmonické
frekvence. Výsledný signál je zobrazen na obrázku 2.3 a). Z měření autokorelace
lze pro daný typ pulzu například gaussovský určit délku pulzu. Interferometrická
autokorelace navíc obsahuje informaci o fázi pulzu, ale nestačí to ke kompletní
rekonstrukci pulzu.
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Obrázek 2.2: Uspořádání pro měření interferometrické autokorelace [13].
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Obrázek 2.3: a) Interferometrická a b) intenzitní autokorelace třetího řádu gaus-
sovského pulzu délky 17 fs s plochou fází.

2.3 Frequency resolved optical gating
Pro kompletní charakterizaci ultrakrátkých pulzů je potřeba více informací

než generuje autokorelace. Když v uspořádání pro měření autokorelace nahra-
díme detektor spektrometrem, dostaneme dvoudimenzionální spektrogram (ob-
rázek 2.4) závislosti intenzity na frekvenci a časovém zpoždění

IF ROG(ω,τ) =
⃓⃓⃓⃓∫︂ ∞

−∞
S(t,τ)e−iωtdt

⃓⃓⃓⃓2
. (2.4)

Existuje několik variant metody FROG s různým S závisejícím na nelineárním
procesu. Generaci druhé harmonické (SHG) odpovídá S = E(t)E(t−τ). Generaci
třetí harmonické (THG) odpovídá S = E(t)2E(t − τ) a výsledná stopa má tedy
tvar.

IT HG
F ROG(ω,τ) =

⃓⃓⃓⃓∫︂ ∞

−∞
E(t)2E(t − τ)e−iωtdt

⃓⃓⃓⃓2
. (2.5)

Každá varianta má své výhody a nevýhody. Například druhá harmonická je cit-
livá na pulzy s nízkou intenzitou. SHG FROG produkuje stopy symetrické vůči
časovému zpoždění, a proto nedokáže určit směr toku času a znaménko chirpu
pulzu. THG FROG vyžaduje vyšší intenzitu, výsledné stopy nemusí být symet-
rické, a proto je možné určit znaménko chirpu.
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Obrázek 2.4: a) Interferometrický a b) nekolineární THG FROG spektrogram
gaussovského pulzu délky 17 fs s plochou fází.

2.3.1 Interferometrický frequency resolved optical gating
Jak už bylo zmíněno v případě autokorelace, v nekolineárním uspořádání může

v důsledku nenulového úhlu mezi svazky docházet k nadhodnocení délky pulzu.
Nahrazení detektoru spektrometrem v uspořádání pro měření interferometrické
autokorelace (obrázek 2.2) vede na interferometrický FROG (IFROG). Výsledná
stopa pro případ generace třetí harmonické frekvence je zobrazena na obrázku
2.4a) a odpovídá vztahu

IT HG
IF ROG(ω, τ) =

⃓⃓⃓⃓∫︂ ∞

−∞
(E(t) + E(t − τ))3e−iωtdt

⃓⃓⃓⃓2
(2.6)

Rozepsání tohoto vztahu je podrobně popsáno v [14] a vede na

IT HG
IF ROG(∆ω, τ) = 2 |ET H(∆ω)|2 + 9

⃓⃓⃓
ET HG

F ROG(∆ω,τ)
⃓⃓⃓2

+ 9
⃓⃓⃓
ET HG

F ROG(∆ω, − τ)
⃓⃓⃓2

(2.7a)
+6Re

{︂
eiω0τ

[︂
ET H(∆ω)E∗T HG

F ROG(∆ω,τ) + E∗
T H(∆ω)ET HG

F ROG(∆ω,−τ)
]︂}︂

(2.7b)

+18Re
{︂
ei(ω0+∆ω)τ

[︂
E∗T HG

F ROG(∆ω,τ)ET HG
F ROG(∆ω, − τ)

]︂}︂
(2.7c)

+6Re
{︂
ei(2ω0+∆ω)τ

[︂
ET H(∆ω)E∗T HG

F ROG(∆ω,τ)+E∗
T H(∆ω)ET HG

F ROG(∆ω,−τ)
]︂}︂

(2.7d)
+2Re

{︂
ei(3ω0+∆ω)τ

}︂
|ET H(∆ω)|2 . (2.7e)
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Byly využity následující definice

∆ω = ω − 3ω0 (2.8a)
E(t) = E0(t)e−iωt (2.8b)

ET H(∆ω) =
∫︂ ∞

−∞
E0(t)3e−i∆ωtdt (2.8c)

ET HG
F ROG(∆ω,τ) =

∫︂ ∞

−∞
E0(t)2E0(t − τ)e−i∆ωtdt. (2.8d)

Stopa metody THG IFROG zahrnuje jednak nemodulované členy (2.7a). Druhý
(2.7b) a třetí řádek (2.7c) zahrnuje členy modulované na frekvenci ω0. (2.7d) je
modulovaný na frekvenci 2ω0 a (2.7e) na frekvenci 3ω0.

Struktura stopy je názorně patrná z její Fourierovy transformace. Na obrázku
2.5 je zobrazena jednorozměrná Fourierova transformace interferometrické stopy
podle časového zpoždění provedená zvlášť pro každou frekvenci. Obrázek ukazuje,
že modulační frekvence se zvyšuje s rostoucí frekvencí ω. To je matematicky
popsáno modulací ∆ωτ ve členech (2.7c-e). ∆ω = ω−3ω0 je pro ω < 3ω0 záporné,
a proto se snižuje modulační frekvence. Pro ω > 3ω0 se modulační frekvence
zvyšuje.

Fourierovskou filtrací ze stopy lze separovat komponenty modulované na jed-
notlivých frekvencích. Zaměřme se na nemodulovanou složku signálu danou vzta-
hem (2.7a). V případě interferometrické SHG FROG stopy je možné získat přímo
klasickou SHG FROG stopu [15] a použít standardní rekonstrukční algoritmus.

V případě interferometrické THG FROG stopy má nemodulovaný signál tvar
(2.5a). První člen je třetí harmonická frekvence obou pulzů jednotlivě. Druhý člen
odpovídá přesně klasické THG FROG stopě a třetí člen odpovídá také klasické
THG FROG stopě jen s tím rozdílem, že místo τ závisí na −τ . První člen nezá-
visí na časovém zpoždění τ , tudíž tvoří pozadí, které lze snadno odečíst. Součet
zbylých dvou členů netvoří přímo klasickou THG FROG stopu, ale její podobu
symetrizovanou vůči časovému zpoždění. Rekonstrukce standardním algoritmem
je možná [16]. Kvůli symetrii přicházíme o možnost určit směr toku času, podobně
jako v případě SHG FROG, na rozdíl od THG FROG, který umožňuje určit směr
toku času.

2.3.2 Rekonstrukční algoritmus
K rekonstrukci pulzu z naměřené stopy je třeba použít iterační algoritmus.

Cílem rekonstrukce je nalézt signální pole S(t,τ) vyhovující dvěma podmínkám,
matematickému tvaru odpovídajícímu použitému nelineárnímu procesu, napří-
klad pro generaci druhé harmonické

S(t,τ) = E(t)E(t − τ). (2.9)

Drouhou podmínkou je naměřený spektrogram (2.4). S(t,τ) je považováno za Fou-
rierovu transformaci nové veličiny S(t,Ω) podle frekvence Ω. Veličina S(t,Ω) vede
snadno k požadovanému elektrickému poli pulzu, platí E(t) = S(t,Ω = 0) až na
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Obrázek 2.5: Jednorozměrná Fourierova transformace interferometrické stopy
2.4a) podle časového zpoždění.

komplexní konstantu, která není podstatná. Přepíšeme vztah pro měřenou stopu
(2.4) s využitím S(t,Ω)

I(ω,τ) =
⃓⃓⃓⃓∫︂ ∞

−∞

∫︂ ∞

−∞
S(t,Ω)e−iωt−iΩtdtdΩ

⃓⃓⃓⃓2
. (2.10)

Tento vztah je druhá mocnina absolutní hodnoty dvojrozměrné Fourierovy trans-
formace S(t,Ω). Cílem je určit fázi Fourierovy transformace S(t,Ω). Jedná se
o dvoudimenzionální problém rekonstrukce fáze. Problém je řešitelný pokud známe
matematický tvar S(t,Ω) (2.9). [10]

Pro popis rekonstrukčního algoritmu zavedeme diskrétní formalismus podle
[17]. Zjednodušme zápis Fourierovy transformace (1.5). Časová tn a frekvenční
osa ωn zahrnují N hodnot

E(ωn) = FTt→ω(E(tk), (2.11)

E(tk) = FT −1
ω→t(E(ωn)), (2.12)

S(τm, ωn) = FTt→ω(S(τm,tk)). (2.13)
Stopa pulzu (2.4) získá tvar

IF ROG(τm, ωn) = |S(τm, ωn)|2 . (2.14)

Rekonstrukce z měřené stopy Imeas
F ROG minimalizuje tzv. FROG chybu

G =
⌜⃓⃓⎷ 1

N2

∑︂
m,n

|Imeas
F ROG(τm,ωn) − µIF ROG(τm,ωn)|2, (2.15)

kde µ je normovací konstanta.
Popíšeme klasický projekční algoritmus [10], který se hojně využívá více než

20 let, a nový algoritmus [17].
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Projekční algoritmus

Podmínku, aby S(τm, ωn) odpovídalo naměřené stopě, splníme snadno projekcí
na naměřenou intenzitu

S ′(τm, ωn) = S(τm, ωn)
|S(τm, ωn)|

√︂
Imeas

F ROG(τm, ωn). (2.16)

Splnit podmínku matematického tvaru signálního pole je obtížnější. Cílem je najít
nové elektrické pole E ′(t), kterému odpovídá signální pole S(E ′), které je nejbliže
signálnímu poli S ′ a má matematický tvar (2.9). Neboli je třeba minimalizovat
veličinu

Z =
∑︂
m,k

|S ′(τm,tk) − S(τm,tk,E ′)|2 (2.17)

Minimalizaci provedeme ve směru nejprudšího poklesu pomocí gradientu Z podle
E(t). Nové elektrické pole má tvar

E ′(tj) = E(tj) − γ∇t
jZ, (2.18)

gradient se počítá vůči E(t).

Common pulse retrieval algorithm

Nový algoritmus COPRA (Common pulse retrieval algorithm) podle [17] pře-
konává projekční algoritmus i další používané algoritmy: principal components
generalized projections algorithm [18] a time-domain ptychography [19]. Na roz-
díl od zmíněných algoritmů COPRA minimalizuje ve smyslu nejmenších čtverců,
což za předpokladu gaussovského rozdělení chyb měření představuje optimální
volbu. Jedná se o nejpravděpodobnější odhad.

COPRA umožnuje rekonstrukci pro širokou škálu metod pro charakterizaci
ultrakrátkých pulzů zahrnující FROG, interferometrický FROG, dispersion scan
[12] a multiphoton intrapulse interference phase scan [20].

COPRA vychází z projekčního algoritmu, ale zahrnuje podstatné rozdíly. Jako
nezávislou veličinu bere E(ω), namísto E(t). To vede na jednodušší výpočty.
Postup algoritmu je rozdělen do dvou částí: lokální a globální iterace. V glo-
bální iteraci je projekce na naměřený spektrogram nahrazena krokem, který vede
na konvergenci ve smyslu nejmenších čtverců.

Lokální iterace
V lokální iteraci je postup podobný projekčnímu algoritmu. Rozdíl je v tom,

že COPRA v lokální iteraci jednotlivě pracuje se spektry naměřené stopy, to zna-
mená konstantní m. Z počátečního odhadu elektrického pole určíme signální pole
S. Amplituda signálního pole je nahrazena naměřeným spektrem

S ′(τm, tk) = µFT −1
ω→t

(︄
S(τm, ωn)
|S(τm, ωn)|

√︂
Imeas

F ROG(τm, ωn)
)︄

. (2.19)
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Minimalizujeme veličinu

Z(τm) =
∑︂

k

|S ′(τm,tk) − S(τm,tk)|2 (2.20)

Nové pole E ′
n se pro každé spektrum určí z původního pole En posunem ve směru

největšího poklesu veličiny Z

E ′(ωn) = E(ωn) − γ∇nZ(τm). (2.21)

Zde se počítá gradient vůči E(ω) na rozdíl od projekčního algoritmu, kde vystu-
puje gradient vůči E(t). Protože Zm není holomorfní, reprezentuje Wirtingerovu
derivaci [21]. Gradient ∇nZm lze spočítat podle

∇nZm = ∂Zm

∂E∗(ωn) , (2.22)

kde bereme E(ωn) a E∗(ωn) jako nezávislé funkce.

Globální iterace
V globální iteraci se zpracovávají všechna spektra společně. Hlavní rozdíl v po-

rovnání s projekčním algoritmem je v implementaci naměřené stopy. Na rozdíl od
projekce (2.16) COPRA využívá krok ve směru největšího poklesu čtverce FROG
chyby G, r = G2

S ′(τm,tk) = S(τm,tk) − νr∇mkr. (2.23)

Tento krok umožňuje získat řešení ve smyslu nejmenších čtverců. Další kroky
jsou obdobné jako v lokální iteraci, liší se v tom, že sčítáme přes všechna spektra.
Minimalizujeme veličinu

Z =
∑︂
m

Zm =
∑︂
m,k

|S ′(τm,tk) − S(τm,tk)|2 . (2.24)

Celkový gradient určíme jako sumu gradientů pro jednotlivá spektra

∇nZ =
∑︂
m

∇nZm. (2.25)

Definujeme nové pole
E ′(ωn) = E(ωn) − νz∇nZ. (2.26)

Výpočet gradientu ∇mkr a velikosti kroků νr, νz, γm, které zajistí optimální
konvergenci jsou uvedené v [17].

Výpočet gradientu
Zdrojový kód programu na rekonstrukci pomocí algoritmu COPRA je volně

ke stažení, ale chybí v něm THG FROG. Bylo potřeba program upravit a při-
dat rekonstrukci z THG FROG stopy. K tomu bylo nezbytné nejdříve vypočítat
gradient ∇nZm.
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Zavedeme zkrácené označení, kdy k funkci nebudeme psát argumenty, ale jen
příslušné indexy. Integrál vystupující ve Fourierově transformaci budeme aproxi-
movat sumou.

E(ωn) ≡ En = FTk→n(Ek) ≡
∑︂

n

DnkEk, (2.27)

E(tk) ≡ Ek = FT −1
n→k(En) ≡

∑︂
n

D−1
kn En, (2.28)

kde transformační matice mají tvar

Dnk = ∆t

2π
eitkωn , (2.29)

D−1
kn = ∆ωe−itkωn . (2.30)

Z předchozích dvou výrazů plyne

D−1
kn = 2π∆ω

∆t
D∗

nk. (2.31)

Označíme Smk ≡ S(τm,tk) a ∆Smk ≡ S
′
mk − Smk, pak výpočet gradientu veličiny

Z (2.20) vede na

∇nZm = ∂Zm

∂E∗(ωn) = −2
∑︂

k

∆S∗
mk

∂Smk

∂E∗(ωn) + ∆Smk

(︄
∂Smk

∂E(ωn)

)︄∗

. (2.32)

Elektrické pole posunuté v čase E(tk − τm) označme

Amk = FT −1
n→k(eiτmωnEn). (2.33)

Pro THG FROG má signální pole tvar S(τm,tk) = E2(tk − τm)E(tk) a v novém
označení

Smk = A2
mkEk. (2.34)

Nejdříve vypočteme derivaci signálního pole podle elektrického pole
∂Smk

∂En

=2Amk
∂Amk

∂En

Ek + ∂E(tk)
∂E(ωn)A2

mk

=2AmkeiτmωnD−1
kn Ek + D−1

kn A2
mk

= − 4π∆ω

∆t

(︂
2AmkeiτmωnD∗

nkEk + D∗
nkA2

mk

)︂
.

(2.35)

V posledním řádku jsme využili (2.31). Tento výsledek dosadíme do vztahu pro
gradient (2.32). Protože bereme E a E∗ jako nezávislé, derivace S podle E∗ je
nulová

∇nZm = − 2
∑︂

k

∆Smk

(︄
∂Smk

∂E(ωn)

)︄∗

= − 4π∆ω

∆t

∑︂
k

∆Smk

(︂
2A∗

mke−iτmωnDnkE∗
k + DnkA∗2

mk

)︂

= − 4π∆ω

∆t

[︄
2e−iτmωn

∑︂
k

Dnk∆SmkA∗
mkE∗

k +
∑︂

k

Dnk∆SmkA∗2
mk

]︄

= − 4π∆ω

∆t

[︂
2e−iτmωnFTk→n (∆SmkA∗

mkE∗
k) + FTk→n

(︂
∆SmkA∗2

mk

)︂]︂
(2.36)
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Dostali jsme vztah pro gradient odpovídající nekolineární metodě THG FROG.
Stopa, kterou získáme fourierovskou filtrací interferometrické stopy, zahrnuje na-
víc i člen s opačným znaménkem časového zpoždění S(τm,tk) = E2(tk +τm)E(tk),
což je ekvivalentní s E(tk − τm)E2(tk) a ve zkrácené notaci

Smk = AmkE2
k . (2.37)

Obdobným způsobem jako výše získáme

∇nZm = − 4π∆ω

∆t

[︂
e−iτmωnFTk→n

(︂
∆SmkE∗2

k

)︂
+ 2FTk→n (∆SmkA∗

mkE∗
k)
]︂

.

(2.38)
A konečně stopě po fourierovské filtraci odpovídá signální pole

Smk = A2
mkEk + AmkE2

k . (2.39)

Výsledný gradient je součtem (2.36) a (2.38)

∇nZm = − 4π∆ω

∆t

[︃
2
(︂
e−iτmωn + 1

)︂
FTk→n (∆SmkA∗

mkE∗
k)

+e−iτmωnFTk→n

(︂
∆SmkE∗2

k

)︂
+ FTk→n

(︂
∆SmkA∗2

mk

)︂]︂
.

(2.40)

24



3. Experimentální realizace
charakterizace ultrakrátkých
optických pulzů

Cílem je kompletně charakterizovat pulzy na vlnové délce 1,8 µm až 2 µm
dlouhé jen několik optických kmitů. Použili jsme generaci třetí harmonické, zejména
protože pulzy mohou obsahovat spektrální komponentu na vlnové délce nad 2,2 µm.
Druhá harmonická by měla vlnovou délku nad 1,1 µm, což přesahuje rozsah mě-
řitelný běžným spektrometrem s křemíkovým detektorem.

Sestavili jsme Michelsonův interferometr (obrázek 2.2) se spektrometrem pro
měření interferometrické FROG stopy. Podle [14, 15] je pro nejkratší pulzy toto
jednoduché uspořádání způsobuje nepřesnost kvůli odlišné disperzi, kterou získají
pulzy průchodem obou ramen. Běžný dělič svazku se skládá ze substrátu a tenkého
poloodrazivého filmu. Svazky z obou ramen interferometru děličem svazku jednou
projdou a jednou se odrazí. Každý svazek se ale odráží od jiné strany děliče
svazku. Jeden se odrazí přímo od poloodrazivého filmu a druhý projde substrátem
a je ovlivňen jeho disperzí. Aby byl tento vliv kompenzovaný je potřeba použít
složitější Michelsonův interferometr s dvěma děliči svazku.

My jsme použili běžný Michelsonův interferometr s jedním děličem svazku.
Problém s disperzí jsme vyřešli tak, že jsme použili extrémně tenký dělič svazku
ve formě blány tenké jen 2 µm. Disperze takového děliče svazku je naprosto za-
nedbatelná.

Aby byl dostatečně rozlišen měřený signál, je potřeba splnit Nyquistovu pod-
mínku, podle které musí vzorkovací frekvence měření být minimálně dvakrát větší
než nejvyšší frekvence měřeného signálu. Třetí harmonická pulzu s frekvencí f0

má frekvenci 3f0. Vzorkovací frekvence měření musí tedy být minimálně 6f0. Pro
pulzy na vlnové délce 2 µm musí tedy být krok v časovém zpoždění menší než
1,1 fs a v případě 1,8 µm pulzů 0,9 fs.

3.1 Měření FROG stopy
Měření FROG stopy vyžaduje posunovat zrcátko v jednom rameni interfero-

metru o daný krok a vždy změřit spektrum. V rámci diplomové práce byl k to-
muto účelu vytvořen program v jazyce python, který ovládal dráhu se zrcátkem
a spektrometr.

Oba svazky jsou fokusovány do materiálu s nelinearitou třetího řádu. Měření
vyžaduje nalezení časového překryvu pulzů. Pro tento účel program umožňuje
posunovat dráhou o zvolený krok a zobrazovat spektra v reálném čase.

Po nalezení překryvu nastává vlastní měření. Na vstupu programu je potřeba
zadat rozsah časových zpoždění, počet měření a integrační dobu spektrometru.
Program přepočítá časová zpoždění na posun dráhy. Protože se svazek od zrcátka
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odráží tam a zpět, času 1 fs odpovídá posun dráhy o 150 nm. Použili jsme dráhu
s minimálním krokem 50 nm. Program zadává dráze, aby dělala stejně velké kroky,
ale dráha dělá kroky různě velké. Je nutné po každém kroku dráhy vyžádat její
polohu a uložit jí. Vznikne tak nová časová osa příslušná naměřené stopě, která
není ekvidistantní. Pro zpracování dat s využitím rychlé Fourierovy transformace
je nutné stopu interpolovat na ekvidistantní krok v čase.

Po měření program zobrazí naměřenou stopu a autokorelaci, která je integrací
stopy přes vlnové délky. Program integruje v rozsahu vlnových délek zadaných
uživatelem. Naměřenou autokorelaci program fituje Gaussovou funkcí a vypíše
její pološířku, ze které je možné odhadnout délku pulzu.

Pro měření jsme většinou používali integrační dobu 100 ms, rozsah časových
zpoždění 400 fs a 800 měření. Krok časového zpoždění tedy byl 0,5 fs, tomu odpo-
vídá posun dráhy o 75 nm. Příklad naměřené stopy je na obrázku 3.1a). Integrací
přes vlnové délky získáme interferometrickou autokorelaci 3.1b).

Obrázek 3.1: a) Naměřená stopa, b) Autokorelace vypočítaná z naměřené stopy.

3.2 Rekonstrukce z interferenční stopy
K rekonstrukci byl použit algoritmus COPRA, který zahrnuje také rekon-

strukci přímo z interferenční stopy. Před rekonstrukcí je nutné naměřená data
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zpracovat. Data jsme interpolovali a odečetli pozadí. Pozadí odpovídá průměru
hodnot v určité části stopy mimo měřený signál. Stopu jsme symetrizovali v čase
podle středu středního interferenčního proužku a posunuli časovou osu tak, aby
střed odpovídal nulovému časovému zpoždění. Fourierovskou filtrací jsme odstra-
nili vysoké frekvence v ose vlnových délek.

Výsledky rekonstrukce jsou zobrazeny na obrázku 3.2, rekonstrukce tohoto
pulzu vyšla ze všech nejlépe. Naměřená a) a rekonstruovaná b) stopa se pro vět-
šinu pulzů liší více. Rekonstrukce přímo z interferenční stopy nedává dobré vý-
sledky, nejspíš v důsledku použité posuvné dráhy. Jeden krok dráhy při měření
byl nastaven na 75 nm, což je na hranici jejích možností, a proto dráha nedělala
stejně velké kroky. Rekonstrukce z interferenční stopy je možná [14] při použití
piezoelektrické dráhy.

I když není rozlišení časového zpoždění dostatečně přesné, stopa stále zahrnuje
nemodulovaný signál, který lze separovat fourierovskou filtrací. Pak je možné
rekonstruovat stopu [22], i když není splněn Nyquistův limit.

Obrázek 3.2: Rekonstrukce přímo z interferenční stopy. a) Naměřená stopa po
zpracování. b) Rekonstruovaná stopa. c) Výsledná intenzita a fáze pulzu v čase.
d) Výsledná spektrální intenzita a spektrální fáze pulzu.
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3.3 Fourierovská filtrace a zpracování naměře-
ných dat

Provedeme dvourozměrnou Fourierovu transformaci naměřené stopy (obrázek
3.3a). Používáme rychlou Fourierovu transformaci. Ve Fourierově transformaci
vystupují komponenty modulované na frekvencích ω0, 2ω0, 3ω0 a nemodulovaná
komponenta. Vybereme oblast odpovídající nemodulované komponentě (svislé
čáry na obrázku 3.3b) a zbylé části položíme rovné nule. Zpětnou Fourierovou
transformací získáme stopu bez interferenčních proužků.

Taková stopa (obrázek 3.3c) není hladká v ose vlnových délek. Pro lepší kon-
vergenci rekonstrukčního algoritmu je vhodné jí vyhladit. To provedeme tak,
že fourierovskou filtraci provedeme nejen v časové ose, ale také v ose vlnových
délek (horizontální čáry na obrázku 3.3b). Získáme stopu (obrázek 3.3d) odpo-
vídající (2.7a). Stopa zahrnuje symetrizovaný signál odpovídající nekolineárnímu
měření a třetí harmonickou jednotlivých pulzů, která je nezávislá na časovém
zpoždění. Stopa by měla být symetrická, asymetrie je daná nepřesností měření,
například tím, že dělič svazku není přesně rovinný. Pak mají oba svazky nepatrně
odlišnou divergenci a lehký astigmatismus, který se projeví neideálním prostoro-
vým překryvem v ohnisku.

Pro zlepšení konvergence algoritmu stopu zesymetrizujeme v časové ose. Ča-
sové zpoždění odpovídající středu signálu určíme podle těžiště stopy. Hodnotu
v dané vzdálenosti od středu nahradíme průměrem hodnoty napravo a nalevo
od středu. A posuneme časové zpoždění, tak aby bylo nulové ve středu stopy
(obrázek 3.4a). Odečteme signál na pozadí, který je nezávislý na časovém zpož-
dění. Pozadí spočítáme jako průměr prvních 20 spekter a odečteme ho od celé
stopy (obrázek 3.4b). Konvergenci dále zlepší, když od stopy odečteme její medián
a záporné hodnoty položíme rovné nule.

Stopa i nadále zahrnuje určité pozadí (obrázek 3.4c). Je výhodné potlačit
pozadí na okrajích stopy vynásobením spojitou funkcí, která má malé hodnoty
na okrajích stopy a téměř nezmění měřený signál [23]. Stopu jsme vynásobili
supergaussovskou funkcí

SG = exp

⎛⎝−
(︄

τ 2

2σ2
τ

)︄2
⎞⎠ exp

⎛⎝−
(︄

(λ0 − λ)2

2σ2
λ

)︄2
⎞⎠ , (3.1)

kde λ0 = 660 nm, σλ = 75 nm, στ = 80 fs. Takové parametry vyhovují většině
měřených pulzů. Pro pulzy výrazně širší ve spektru nebo v čase je lepší příslušný
parametr zvětšit.
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Obrázek 3.3: a) Dvourozměrná Fourierova transformace naměřené stopy z obrázku
3.2. b) Viz a) v logaritmické škále, černé čáry vyznačují fourierovsky filtrovanou
oblast. c) Stopa po fourierovské filtraci v časové ose. d) Stopa po fourierovské
filtraci v časové ose i v ose vlnových délek.
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Obrázek 3.4: a) Stopa z obrázku 3.3 d) po symetrizaci v čase, b) Stopa po odečtení
pozadí a na obrázku c) je pro zvýraznění pozadí zobrazena v logaritmické škále,
d) Potlačení pozadí na okrajích stopy pomocí supergaussovské funkce.
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3.4 Rekonstrukce z fourierovsky filtrované stopy
K rekonstrukci z fourierovsky filtrované stopy jsme testovali pogram Femto-

soft využívající projekční algoritmus a program využívající algoritmus COPRA.
V obou případech jsme stopu interpolovali na velikost 256x256 pixelů s časovým
krokem 1,5 fs.

Výsledky rekonstrukce jsou pro projekční algoritmus na obrázku 3.5 a pro
algoritmus COPRA na obrázku 3.6. Výsledkem rekonstrukce je intenzita a fáze
pulzu v časové c) nebo ve spektrální d) reprezentaci. Přesnost rekonstrukce ur-
čuje porovnání stopy na vstupu a) s rekonstruovanou stopou b). Jak se liší kvan-
titativně popisuje tzv. FROG chyba, která je pro tento pulz pro projekční al-
goritmus 0,47 % a pro COPRA 0,38 %. Pro různé pulzy vychází FROG chyba
COPRA většinou o 10 až 30 % menší než v případě použití projekčního algoritmu.
K tomu z části přispívá i to, že v případě projekčního algoritmu se rekonstru-
uje signální pole S = E2(t)E(t − τ), které odpovídá nekolineární metodě THG
FROG. Po fourierovské filtraci interferometrické stopy má však signální pole tvar
S = E2(t)E(t − τ) + E(t)E2(t − τ), který jsme zahrnuli do algoritmu COPRA.

Obrázek 3.5: Rekonstrukce pomocí projekčního algoritmu. Délka pulzu je 20,3 fs.
a) Naměřená stopa po fourierovské filtraci a zpracování. b) Rekonstruovaná stopa.
c) Výsledná intenzita a fáze pulzu v čase. d) Výsledná spektrální intenzita a
spektrální fáze pulzu.
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Obrázek 3.6: Rekonstrukce pomocí algoritmu COPRA. Délka pulzu je 20,1 fs. a)
Naměřená stopa po fourierovské filtraci a zpracování. b) Rekonstruovaná stopa.
c) Výsledná intenzita a fáze pulzu v čase. d) Výsledná spektrální intenzita a
spektrální fáze pulzu.
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4. Generace fázově stabilních
pulzů ve střední infračervené
oblasti

Základem je laserový systém Pharos. Jedná se o pevnolátkový laser s yt-
terbiem dopovaným médiem pracující v režimu synchronizace módů. Generuje
milijoulové pulzy na vlnové délce 1030 nm dlouhé od 170 fs až po pikosekundy.
Opakovací frekvenci lze nastavit v rozmezí 1 kHz až 1 MHz a celkový maximální
průměrný výkon je 6 W. Používáme nastavení s průměrným výkonem 6 W a opa-
kovací frekvencí 50 kHz, energie v pulzu je tedy 120 µJ. Ihned po výstupu z laseru
je svazek rozdělen děličem svazku na 2 části. Jedna část vstupuje do uspořá-
dání pro generaci pulzů ve střední infračervené oblasti a druhá část bude sloužit
pro experimenty metodou excitace a sondování.

Zjednodušené schéma uspořádání pro generaci fázově stabilních pulzů ve střední
infračervené oblasti je zobrazeno na obrázku 4.1. Na vstupu jsou 170 fs dlouhé
pulzy s průměrným výkonem 3 W. Energie jednoho pulzu je 60 µJ. Přibližně 5 %
je odděleno pro generaci superkontinua. Svazek je fokusován čočkou s ohniskovou
vzdáleností 5 cm do krystalu YAG tloušťky 3 mm. Po nastavení generace super-
kontinua je stabilní a při optimalizaci pulzů není téměř nikdy potřeba nastavovat.
Generované superkontinuum prochází čočkou, která je umístěna na posuvné dráze
a fokusuje svazek. Výsledný svazek slouží jako signální pro nekolineární optický
parametrický zesilovač.

Dalších asi 5 % vstupního infračerveného svazku je odděleno pro generaci roz-
dílové frekvence. Zbylá část vstupního pulzu prochází krystalem BBO pro gene-
raci druhé harmonické frekvence. Díky energii v pulzu na úrovni 50 µJ a malému
rozměru svazku není potřeba svazek fokusovat. Za SHG krystalem je umístěno
dichroické zrcadlo, které propustí zbylý svazek na vlnová délce 1030 nm a odrazí
druhou harmonickou na vlnová délce 515 nm.

Druhá harmonická frekvence je fokusována zakřiveným zrcadlem do krystalu
BBO tloušťky 3,5 mm, kde slouží jako čerpací svazek pro nekolineární parame-
trické zesílení. Úhel mezi čerpacím a signálním svazkem na vstupu do krystalu
BBO můžeme měnit kolem 3◦. Úhel optické osy krystalu je 23,4◦. V krystalu BBO
dochází ke sfázování typu I. Čerpací svazek se šíří jako mimořádný a signál jako
řádný. Výsledné spektrum signálu umožňuje pulz kratší než 10 fs a je zobrazeno
na obrázku 4.2, energie pulzu je 1-2 µJ. Vzniklý signál je kolimován a prochází
tam a zpět soustavou optických hranolů, které stlačí délku pulzů. Pak je foku-
sován zakřiveným zrcadlem a odražen dichroickým zrcadlem do krystalu BBO
pro generaci rozdílové frekvence.

Část původního infračerveného svazku prochází půlvlnnou destičkou, která
otáčí polarizaci o 90◦. Pak je fokusován do krystalu BBO, kde dochází ke generaci
rozdílové frekvence typu I. Signál na vlnové délce 1030 nm se šíří v krystalu
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jako řádný a výstup NOPA jako mimořádný svazek. Vzniklá rozdílová frekvence
odpovídá vlnové délce v rozmezí 1,8–2 µm. Máme tedy zdroj pulzů ve střední
infračervené oblasti s výkonem až 15 mW při opakovací frekvenci 50 kHz, energie
pulzu je 0,3 µJ.

Pro experimenty v režimu silného pole je vhodné pulzy zesílit. Těsně za krys-
tal BBO pro generaci rozdílové frekvence jsme umístili další krystal BBO pro
optické parametrické zesílení. Jako čerpací svazek slouží původní infračervený sva-
zek, který prošel krystalem pro generaci druhé harmonické. Tento svazek se šíří
pod malým úhlem vůči ostatním svazkům a prochází krystalem DFG od nich
prostorově oddělen. K interakci dochází až v krystalu OPA. Výsledný pulz obsa-
huje i fundamentální složku na vlnové délce 1030 nm a také část výstupu NOPA
ve viditelné oblasti. Proto je na výstupu umístěn filtr, který nepropustí světlo
na vlnových délkách menších než 1350 nm. Zesílený signál ve střední infračervené
oblasti má výkon 100 mW, energie pulzu je 2 µJ.

Vlnovou délku výsledného signálu je možné ladit díky sfázování při nekolineár-
ním zesilování. Úhel mezi čerpacím a signálním svazkem můžeme měnit kolem 3◦,
kvůli lomu světla je pak úhel α (obrázek 1.6) uvnitř krystalu kolem 2◦. Změnou
úhlu mezi čerpacím a signálním svazkem docílíme sfázování pro jinou vlnovou
délku (obrázek 1.6). Čerpacím svazkem je druhá harmonická na vlnové délce
515 nm, pomocí dvou zrcátek před krystalem NOPA změníme úhel, pod kterým
do něj vstupuje. Zvětšením úhlu se zvětší vlnová délka výstupu NOPA a zvětší
se vlnová délka na výstupu DFG. Například spektrum NOPA se střední vlnovou
délkou 655 nm spolu se základním pulzem na vlnové délce 1030 nm vede po DFG
na pulz o vlnové délce 1,8 µm. Spektrum NOPA se střední vlnovou délkou 680̇nm
na pulz o vlnové délce 2 µm.

Stabilitu výsledných pulzů ovlivňuje například i proudění vzduchu. Proto jsme
celé experimentální uspořádání uzavřeli krytem, který ho také chrání před pra-
chem. Uspořádání je citlivé na teplotu a vlhkost. Původně bylo potřeba každý den
po zapnutí nastavovat překryvy v krystalech. Po instalaci výkonnější klimatizace
je často po zapnutí výsledný pulz ve stejném stavu jako předešlý den.

34



Obrázek 4.1: Uspořádání pro generaci fázově stabilních pulzů ve střední infračer-
vené oblasti. SHG - generace druhé harmonické, SG - generace superkontinua,
HW - půlvlnná destička, DM - dichroické zrcadlo, NOPA - nekolineární optický
parametrický zesilovač, DFG - generace rozdílové frekvence, OPA - optický para-
metrický zesilovač, LP - filtr, který propustí nízké frekvence.
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Obrázek 4.2: Spektrum na výstupu z nekolineárního parametrického zesilovače.
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4.1 Stlačení pulzů kompresorem
Délku výsledných infračervených pulzů upravujeme pomocí kompresoru umís-

těného za výstupem z nekolineárního optického zesilovače. Kompresorem stlaču-
jeme pulzy ve viditelné oblasti. Materiál kompresoru je sklo a vzdálenost mezi
hranoly je l=1 m. Tato vzdálenost dává optimální poměr disperze druhého řádu
(GDD) a disperze třetího řádu (TOD) a vede na nejkratší pulzy v infračervené ob-
lasti. Pulz po průchodu kompresorem získá spektrální fázi druhého řádu (GDD)
a třetího řádu (TOD) zobrazenou na obrázku 1.5 v závislosti na vzdálenosti L,
kterou urazí pulz ve skle. Tuto vzdálenost L měníme tak, že posunujeme jeden
hranol umístěný na posuvné dráze ve směru kolmém na šíření svazku. Větší hod-
nota polohy dráhy znamená, že pulz prošel větším množstvím skla.

Při posunu optického hranolu změníme optickou dráhu pulzu, a v důsledku
toho se změní časový překryv pulzů v následujících nelineárních krystalech. Je po-
třeba posunout zrcátko odrážející infračervený pulz do krystalu DFG, aby došlo
v krystalu DFG k časovému překryvu s výstupem NOPA. Dále je třeba najusto-
vat čerpací svazek pro OPA, aby v krystalu OPA došlo k překryvu s výstupem
DFG.

Pro různé polohy dráhy s optickým hranolem jsou na obrázku 4.3 zobrazeny
interferometrické THG FROG stopy výsledných pulzů. Pro polohu kompresoru
14,15 mm je pulz nejdelší, přidáváním skla se pulz zkracuje. Nejkratší je pro po-
lohu kompresoru 15,15 mm. Přidáním dalšího skla do svazku se pulz začne opět
prodlužovat. Naměřené stopy jsme zpracovali postupem popsaným v kapitole
3.3 a rekonstruovali algoritmem COPRA. Rekonstrukce pro polohu kompresoru
15,15 mm je podrobně popsána v kapitole 3 (obrázek 3.6), pulz má plochou fázi
a délku 20 fs. Na obrázku 4.4 jsou výsledky rekonstrukce pro polohu 14,15 mm a
na obrázku 4.6 pro polohu 15,65 mm. Poslední 2 pulzy mají nenulové GDD. Kvůli
symetrii měřené stopy v čase neumožňuje THG IFROG určit znaménko GDD.
Díky použití kompresoru však víme, že pulz s polohou kompresoru 14,65 mm má
záporné GDD a pulz s polohou 15,65 mm má kladné GDD.

Spektrum pulzů jsme měřili také monochromátorem s PbS detektorem (obrá-
zek 4.5). Spektrum odpovídá výsledkům získaným metodou FROG, což dokládá
správnost rekonstrukce.

Postup popsaný v této kapitole umožňuje kompenzovat disperzi vzniklou prů-
chodem pulzů dalšími optickými prvky nebo například vstupním okýnkem do va-
kuové komory, ve které bude docházet ke generaci vysokých harmonických. Na-
příklad průchodem 1 mm skla se pulz dlouhý 12 fs prodlouží na 20 fs.
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Obrázek 4.3: Naměřené interferometrické THG FROG stopy pro různé polohy
kompresoru a) 14,15 mm b) 14,65 mm c) 15,15 mm d) 15,65 mm.
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Obrázek 4.4: Rekonstrukce pulzu pro polohu kompresoru 14,65 mm. a) Naměřená
stopa po fourierovské filtraci a zpracování. b) Rekonstruovaná stopa. c) Výsledná
intenzita a fáze pulzu v čase. d) Výsledná spektrální intenzita a spektrální fáze
pulzu.
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Obrázek 4.5: Spektrum pulzů naměřené monochromátorem.
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Obrázek 4.6: Rekonstrukce pulzu pro polohu kompresoru 15,65 mm. Délka pulzu
je 26,7 fs. a) Naměřená stopa po fourierovské filtraci a zpracování. b) Rekonstru-
ovaná stopa. c) Výsledná intenzita a fáze pulzu v čase. d) Výsledná spektrální
intenzita a spektrální fáze pulzu.

4.2 Stabilita carrier-envelope phase
Experimentální uspořádání zajišťuje pasivní stabilizaci carrier-envelope phase

(CEP) výsledných pulzů díky využití generace rozdílové frekvence. Při neline-
árních jevech druhého řádu dochází k interakci třech vln a pro jejich frekvence
platí ωp = ωs + ωi. Při nelineárních jevech třetího řádu dochází ke čtyřvlnovému
směšování ω4 = ω1 − ω2 + ω3. Podobné vztahy platí i pro CEP jednotlivých vln
[24]. Pro jevy druhého řádu platí ϕ0p = ϕ0s + ϕ0i + C a pro jevy třetího řádu
ϕ04 = ϕ01 − ϕ02 + ϕ02 + C, kde C je konstanta.

Při generaci rozdílové frekvence vzniká jalová vlna ωi a CEP vstupních pulzů
se tedy odečte ϕ0i = ϕ0p − ϕ0s + C. Na vstupu do DFG je výstup z NOPA,
kde se signál zesiluje a CEP se zachovává. Na vstupu NOPA je superkontinuum
vzniklé automodulací fáze, což je jev třetího řádu ω = ω − ω + ω. Generace
superkontinua tedy zachovává CEP pulzů vycházejících z laseru. Do DFG tedy
vstupují vlny se stejnou CEP a ta se odečte.

Metody charakterizace ultrakrátkých pulzů, které jsme představili v kapitole 2
neumožňují měření CEP. K měření CEP se většinou využívá f-2f interferometr.
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Pulz je spektrálně rozšířen tak, aby se jeho spektrum částečně překrývalo se spek-
trem druhé harmonické. Je měřena interference těchto pulzů.

K charakterizaci CEP jsme použili nově vyvinutý typ nelineární interferome-
trie založený na f-3f interferenci. Pulzy jsme fokusovali parabolickým zrcadlem
do krystalu GGG (z angl. gallium gadolinium garnet), kde vzniká třetí harmo-
nická frekvence a dochází k automodulaci fáze a roztažení spektra základního
pulzu až do viditelné oblasti. Tento materiál jsme zvolili, protože má v oblasti
dvou mikrometrů téměř nulovou GDD a velkou hodnotu nelineárního indexu
lomu. Pro CEP třetí harmonické platí ϕ0;3f = 3ϕ0 + C a pro automodulaci fáze
ϕ0;f = ϕ0 + C. Měříme interferenci těchto vln vzájemně opožděných o τ

I(ω) = |Ef |2 + |E3f |2 + 2 |Ef | |E3f | cos(ϕ0;3f − ϕ0;f + ωτ)
= |Ef |2 + |E3f |2 + 2 |Ef | |E3f | cos(2ϕ0 + ωτ).

(4.1)

V infračerveném svazku, který slouží jako čerpací pro DFG jsou umístěné klíny
(wedge) z materiálu BaF2. Jeden z nich je posuvný a slouží ke změně optické dráhy
svazku, která vede na změnu CEP na výstupu DFG. Na obrázku 4.7 jsou zobra-
zena interferenční spektra pro různé posunutí wedge. Když vybereme jednu vlno-
vou délku v oblasti interference, dostaneme závislost intenzity na poloze wedge
(obrázek 4.8). Tuto závislost fitujeme funkcí kosinus a dostaneme, že perioda je
18,0 µm. Interference závisí na 2ϕ0, z toho plyne, že změna polohy wedge o 18 µm
odpovídá změně CEP o π.

Na obrázku 4.9 je zobrazeno měření stability CEP po dobu 10 minut. Ob-
rázek 4.10 ukazuje, že jsme schopni CEP libovolně měnit. Z obrázku 4.9 je pa-
trné, že CEP není dostatečně stabilní, proto využijeme aktivní stabilizaci, která
je založena na měření rozdílového signálu ze dvou detektorů. Na jeden je po-
sláno minimum interferenčního signálu a na druhý maximum, takže rozdíl závisí
na CEP. Měřený signál se přes konvertor analogového signálu na digitální zpra-
covává a drift CEP se kompenzuje pomocí piezo krystalu, na kterém je umístěné
jedno zrcátko odrážející svazek na základní frekvenci vystupující z laseru do krys-
talu DFG.
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Obrázek 4.7: Spektra měřená f-3f interferometrem, která ukazují změnu CEP pro
různá posunutí wedge.

Obrázek 4.8: Signál měřený f-3f interferometrem pro vlnovou délku 740 nm, který
ukazuje změnu CEP pro různá posunutí wedge a fit funkcí kosinus.
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Obrázek 4.9: Měření stability CEP f-3f interferometrem po dobu 10 minut.

4.3 Stlačení pulzů pomocí rozšíření spektra v
nelineárním krystalu

Experimentální uspořádání generuje nejkratší pulzy s délkou 18,5 fs (obrázek
4.13). Pro měření závislá na fázi jsou vhodné kratší pulzy. Pro stlačení pulzů je
třeba rozšířit jejich spektrum. Využili jsme nelinearitu třetího řádu v krystalu
GGG vedoucí na automodulaci fáze. Krystal GGG má na vlnové délce 2 µm ma-
lou negativní GVD, což způsobuje, že pulz se během šíření téměř neroztahuje
a prodělá silnou automodulaci fáze. Pak svazek procházel filtrem, který propustí
vlnové délky nad 1200 nm. Filtr má 2 mm tlustý SiO2 substrát, který částečně
vykompenzuje GDD pulzů.

Na obrázku 4.11 je výsledek rekonstrukce pulzu stlačeného v GGG, jeho délka
je 11 fs. Pak jsme měřili stopy pulzů v závislosti krystalu GGG na poloze vůči
ohnisku. Na obrázku 4.12a) je zobrazen základní pulz a na obrázku 4.13 jeho
rekonstrukce s délkou pulzu 18,5 fs.

Celkem jsme změřili stopy pulzů pro 11 poloh krystalu GGG vůči ohnisku.
Každou stopu jsme rekonstruovali a určili délku pulzů. Jak se mění délka pulzů
při posunu krystalu je zobrazeno na obrázku 4.15. Pomocí této závislosti jsme
určili ideální špičkovou intenzitu pro stlačení pulzů. Nejkratší pulz má délku 9,9 fs
a stopa je na obrázku 4.12b) a výsledky rekonstrukce na obrázku 4.14.
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Obrázek 4.10: Spektra měřená f-3f interferometrem, která ukazují možnost kont-
rolovat CEP pulzů.
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Obrázek 4.11: Rekonstrukce pulzu po roztažení spektra v krystalu GGG. Délka
pulzu je 11,0 fs. a) Naměřená stopa po fourierovské filtraci a zpracování. b) Rekon-
struovaná stopa. c) Výsledná intenzita a fáze pulzu v čase. d) Výsledná spektrální
intenzita a spektrální fáze pulzu.
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Obrázek 4.12: Naměřená stopa a) základního pulzu a b) pulzu stlačeného v krys-
talu GGG na poloze 9,6 mm.
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Obrázek 4.13: Rekonstrukce základního pulzu, který byl následně stlačen v krys-
talu GGG. Délka pulzu je 18,5 fs. a) Naměřená stopa po fourierovské filtraci a
zpracování. b) Rekonstruovaná stopa. c) Výsledná intenzita a fáze pulzu v čase.
d) Výsledná spektrální intenzita a spektrální fáze pulzu.
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Obrázek 4.14: Rekonstrukce pulzu pro polohu krystalu GGG 9,6 mm. Délka pulzu
je 9,9 fs. a) Naměřená stopa po fourierovské filtraci a zpracování. b) Rekonstru-
ovaná stopa. c) Výsledná intenzita a fáze pulzu v čase. d) Výsledná spektrální
intenzita a spektrální fáze pulzu.
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Obrázek 4.15: Závislost délky pulzu na poloze krystalu GGG vůči ohnisku.
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Závěr
Navrhli a sestavili jsme uspořádání pro generaci ultrakrátkých pulzů ve střední

infračervené oblasti se stabilní fází pole vůči obálce (CEP), které využívá parame-
trické nelineární procesy. Takto krátké pulzy mají velmi široké spektrum, a proto
hraje významnou roli disperze a její kompenzace soustavou optických hranolů.

Ke kompletní charakterizaci pulzů jsme použili metodu frequency resolved op-
tical gating (FROG), která se většinou používá v nekolineárním uspořádání. My
jsme použili kolineární uspořádání vedoucí na interferometrickou stopu, které je
vhodnější pro velmi krátké pulzy. Vytvořili jsme program, který ovládal posuvnou
dráhu a spektrometr a zaznamenával FROG spektrogram. Rekonstrukce přímo
z interferenční stopy nebyla úspěšná, proto jsme použili fourierovskou filtraci.
Z interferenční stopy jsme získali stopu odpovídající stopě nekolineární metody
FROG symetrizované v čase. Pro lepší konvergenci rekonstrukčního algoritmu
bylo nutné stopu vyhladit, symetrizovat a odstranit pozadí. K rekonstrukci jsme
využili nový algoritmus COPRA, který jsme rozšířili o rekonstrukci ze symet-
rizované THG FROG stopy. Algoritmus COPRA konverguje lépe ve srovnání
s klasickým projekčním algoritmem.

Základní princip generace pulzů spočívá v rozšíření spektra pomocí generace
superkontinua, zesílení části spektra v nekolineárním optickém parametrickém
zesilovači, jeho stlačení optickým kompresorem a generaci rozdílové frekvence.
Získali jsme pulzy o energii 2 µJ na opakovací frekvenci 50 kHz. Pulzy mají ladi-
telnou vlnovou délkou v oblasti 1,8–2 µm a jejich délka dosahuje 18 fs.

Pro získání kratších pulzů je nutné rozšířit jejich spektrum. K tomu jsme
využili nelinearitu třetího řádu v krystalu GGG, která vede na automodulaci
fáze. Dosáhli jsme délky pulzu 9,9 fs na vlnové délce 2 µm.

Stabilitu CEP pulzů jsme charakterizovali pomocí f-3f interferometru. Vyu-
žili jsme toho, že v nelineárním prostředí dochází ke generaci třetí harmonické
frekvence a také k spektrálnímu rozšíření pulzů. Spektra se částečně překrývají,
což vede na interferenci závislou na CEP. Zjistili jsme, že stabilita CEP není
dostatečná a budeme využívat aktivní stabilizaci.
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